
 

DELI Park
Park edukacji i rozrywki

Trzebaw/Rosnówko, ul. Poznańska 1
62-060 Stęszew

Dojazd do DELI Parku:
I  Komunikacja publiczna:

- autobus linii 703 z Górczyna do Rosnówka (przystanek Stawnego)
- PKP z  Poznań Główny do Rosnówka ( stacja Trzebaw/Rosnówko)

II samochodem: 
Park mieści się 15 km od centrum Poznania w kierunku na Wrocław - droga krajowa nr 5 

Na terenie przy parku znajduje się bezpłatny parking dla samochodów i autokarów.

Kontakt:
Klienci indywidualni:
tel. 618 195 262
info@delipark.pl
797 992 720
s.stefaniak@delipark.pl

Grupy zorganizowane:
tel. 797 999 000
tel. 618 195 262
rezerwacja@delipark.pl

Papugarnia Ara:
tel. 538 313 504
biuro@papugarnia-ara.pl
www.papugarnia-ara.pl

www.delipark.pl
www.facebook.com/deliparkrosnowko

www.instagram.com/deli.park

 

 

SPECJALNA OFERTA DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ  

   
 
 

 
 

 
   

DELI Park to obiekt wyposażony w instrumenty i kadrę umożliwiające prowadzenie zajęć 
edukacyjnych i rozrywkowych dla dzieci oraz młodzieży . 

Oferujemy warsztaty z zakresu przyrodniczego, plastycznego, kulinarnego oraz z 
wykorzystaniem technologii wirtualnej (VR), możliwość zwiedzania papugarni.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat. Zapewniają one m. in. bliskość 
z naturą oraz poznawanie fauny i flory. Żadne dziecko nie wyjdzie z warsztatu z pustymi rękoma, 
zawsze mamy dla naszych podopiecznych upominek tematyczny. 

Organizowane z nami zajęcia wiążą się z nabywaniem przez dzieci umiejętności posługiwania się 
posiadaną wiedzą w działaniu praktycznym oraz integracją przez naukę, wypoczynek i zabawę. 

 

Propozycja programowa warsztatów prowadzonych w DELI Parku

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI (4 - 16 lat) 

 

  

 

  

 

  
 

Pakiet I
Sam wstęp do parku 

- korzystanie z parku bez limitu czasowego,

- samodzielne zwiedzanie parku, mini zoo,
  miniatur budowli świata, zwierzęta    
  prehistoryczne, owady w powiększeniu
  oraz podniebna Eko-wioska

- korzystanie z placów zabaw, dmuchańce,
  mini park linowy, plac zabaw krokodyl
  oraz gry interaktywne

Koszt pakietu Sam wstęp do parku wynosi -
27 zł / dziecko (powyżej 15 osób)
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Kasa biletowa
Ogródek
Mini plac zabaw
Zewnętrzny plac zabaw
Kaskada
Kolejka
Podniebna Eko-wioska
Gigantyczne owady
Pole lawendowe
Mini zoo
Zwierzęta prehistoryczne
Fontanna
Ptaszarnia
Pole piknikowe
Sklepik
Deli Cafe&Bar
Strefa gier
Wewnętrzny plac zabaw
Plac zabaw Krokodyl
Piaskownica interaktywna
Mini park linowy
Bajkowa ścieżka
Zegar słoneczny
Kawiarnia

ATRAKCJE PARKU W CENIE BILETU:
- park miniatur budowli świata,
- mini zoo,
- gigantyczne owady,
- zwierzęta prehistoryczne,
- ptaszarnia,
- podniebna eko-wioska,
- place zabaw.
Czas nieograniczony

Legenda:
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DELI Park  Park edukacji i rozrywki   Trzebaw/Rosnówko, ul. Poznańska 1, 62-060 Stęszew, Tel. 61 8 195 262, www.delipark.pl
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- bilet wstępu dla osób niepełnosprawnych 18 zł / os.
- jeden opiekun przedszkolny na 10 dzieci wchodzi bezpłatnie
- jeden opiekun szkolny na 15 dzieci wchodzi bezpłatnie
- dla opiekunów szkolnych/przedszkolnych - talon
   na darmową kawę/herbatę 

Informacje dodatkowe:

- zestaw obiadowy (filet z kurczaka w chrupiącej panierce,
   frytki, surówka, napój) 20 zł / os.
- zupa pomidorowa 8 zł / os.
- ognisko (kiełbasa, napój, pieczywo, ketchup) 14 zł
- miejsce ogniskowe z własnym prowiantem
(cena uzależniona od ilości uczestników)

Rezerwacja pobytu w  DELI Parku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminów
obowiązujących na terenie parku

Usługi gastronomiczne:

 

 

 

Blok I. 

Blok II. 

Co w lesie piszczy
- Rodzaje lasów w Polsce
- Budowa i piętra lasu
- Jak dużo w Polsce mamy lasów?
- Kogo spotkamy w lesie?

Małe laboratorium hydrologiczne
- Czy woda jest nam potrzebna?
- Jak oszczędzać wodę?
- Badanie różnych próbek wody
- Oczyszczanie wody - jak to się dzieje?

Blok II. 

Blok I. Wielkanocny
1. Jajeczko do koszyczka - wykonywanie
pisanek wielkanocnych.
2. Moja własna palma - wykonywanie
palm wielkanocnych. 

Bożonarodzeniowy
1. Wykonywanie upominków świątecznych.
2. Wykonywanie ozdób świątecznych.

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów 
przyrodniczych z wstępem do DELI Park wynosi
45 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Przygoda Wirtualna)

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów 
plastycznych z wstępem do DELI Park wynosi
45 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko  

Pakiet II
Wstęp do parku + PAPUGARNIA
- korzystanie z parku bez limitu czasowego,

- samodzielne zwiedzanie parku, mini zoo,
  miniatur budowli świata, zwierzęta    
  prehistoryczne, owady w powiększeniu
  oraz podniebna Eko-wioska

- korzystanie z placów zabaw, dmuchańce, mini park linowy,
   plac zabaw krokodyl oraz gry interaktywne

- zwiedzanie papugarni - max 1h

Koszt pakietu Wstęp do parku 
+ PAPUGARNIA wynosi 37 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko (Przewodnik)

Pakiet IV
Warsztaty przyrodnicze

Blok I. 

Blok II. 

Blok III. 

Chleb/bułka
1. Omówienie produkcji chleba i jego rodzajów:
     - z czego powstaje, czyli zakwas krok po kroku
     - na jakie rodzaje się dzieli
2. Własnoręczne wyrabianie bułek z nasionami.

Wielkopolskie pieczenie
1. Omówienie regionalnych wypieków: 
     - szneka z glancem, chruściki, 
        babka poznańska, amerykany
     - Rogale Świętomarcińskie
2. Własnoręczne wyrabianie chruścików.

Tradycyjne potrawy świąteczne
(warsztat sezonowy)
1. Omówienie regionalnych potraw: 
     - Wielkopolskie Boże Narodzenie – 
        zdobienie pierników
     - Wielkopolska Wielkanoc – zdobienie mazurka

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów kulinarnych
z wstępem do DELI Park wynosi 50 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Warsztaty Przyrodnicze, Przygoda Wirtualna)

Pakiet V
Warsztaty kulinarne

Pakiet VI
Warsztaty plastyczne
(warsztaty sezonowe)

Pakiet III
Przygoda Wirtualna
Przyroda wczoraj, dziś i jutro - Przygoda wirtualna

- zajęcia z wykorzystaniem technologii wirtualnej        
rzeczywistości (okulary VR)

- przeniesiemy się w 3 ekosystemy lasu, które     
chcemy przybliżyć odbiorcy, są to poszycie lasu,     
jezioro, korony drzew. W każdej ze stref będzie     
można poznać inne zwierzęta i w nieco inny   
sposób eksplorować przestrzeń

Koszt jednego pakietu tematycznego warsztatów 
VR z wstępem do DELI Park wynosi 45  zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Warsztaty Przyrodnicze)



 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

- bilet wstępu dla osób niepełnosprawnych 18 zł / os.
- jeden opiekun przedszkolny na 10 dzieci wchodzi bezpłatnie
- jeden opiekun szkolny na 15 dzieci wchodzi bezpłatnie
- dla opiekunów szkolnych/przedszkolnych - talon
   na darmową kawę/herbatę 

Informacje dodatkowe:

- zestaw obiadowy (filet z kurczaka w chrupiącej panierce,
   frytki, surówka, napój) 20 zł / os.
- zupa pomidorowa 8 zł / os.
- ognisko (kiełbasa, napój, pieczywo, ketchup) 14 zł
- miejsce ogniskowe z własnym prowiantem
(cena uzależniona od ilości uczestników)

Rezerwacja pobytu w  DELI Parku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminów
obowiązujących na terenie parku

Usługi gastronomiczne:

 

 

 

Blok I. 

Blok II. 

Co w lesie piszczy
- Rodzaje lasów w Polsce
- Budowa i piętra lasu
- Jak dużo w Polsce mamy lasów?
- Kogo spotkamy w lesie?

Małe laboratorium hydrologiczne
- Czy woda jest nam potrzebna?
- Jak oszczędzać wodę?
- Badanie różnych próbek wody
- Oczyszczanie wody - jak to się dzieje?

Blok II. 

Blok I. Wielkanocny
1. Jajeczko do koszyczka - wykonywanie
pisanek wielkanocnych.
2. Moja własna palma - wykonywanie
palm wielkanocnych. 

Bożonarodzeniowy
1. Wykonywanie upominków świątecznych.
2. Wykonywanie ozdób świątecznych.

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów 
przyrodniczych z wstępem do DELI Park wynosi
45 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Przygoda Wirtualna)

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów 
plastycznych z wstępem do DELI Park wynosi
45 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko  

Pakiet II
Wstęp do parku + PAPUGARNIA
- korzystanie z parku bez limitu czasowego,

- samodzielne zwiedzanie parku, mini zoo,
  miniatur budowli świata, zwierzęta    
  prehistoryczne, owady w powiększeniu
  oraz podniebna Eko-wioska

- korzystanie z placów zabaw, dmuchańce, mini park linowy,
   plac zabaw krokodyl oraz gry interaktywne

- zwiedzanie papugarni - max 1h

Koszt pakietu Wstęp do parku 
+ PAPUGARNIA wynosi 37 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko (Przewodnik)

Pakiet IV
Warsztaty przyrodnicze

Blok I. 

Blok II. 

Blok III. 

Chleb/bułka
1. Omówienie produkcji chleba i jego rodzajów:
     - z czego powstaje, czyli zakwas krok po kroku
     - na jakie rodzaje się dzieli
2. Własnoręczne wyrabianie bułek z nasionami.

Wielkopolskie pieczenie
1. Omówienie regionalnych wypieków: 
     - szneka z glancem, chruściki, 
        babka poznańska, amerykany
     - Rogale Świętomarcińskie
2. Własnoręczne wyrabianie chruścików.

Tradycyjne potrawy świąteczne
(warsztat sezonowy)
1. Omówienie regionalnych potraw: 
     - Wielkopolskie Boże Narodzenie – 
        zdobienie pierników
     - Wielkopolska Wielkanoc – zdobienie mazurka

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów kulinarnych
z wstępem do DELI Park wynosi 50 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Warsztaty Przyrodnicze, Przygoda Wirtualna)

Pakiet V
Warsztaty kulinarne

Pakiet VI
Warsztaty plastyczne
(warsztaty sezonowe)

Pakiet III
Przygoda Wirtualna
Przyroda wczoraj, dziś i jutro - Przygoda wirtualna

- zajęcia z wykorzystaniem technologii wirtualnej        
rzeczywistości (okulary VR)

- przeniesiemy się w 3 ekosystemy lasu, które     
chcemy przybliżyć odbiorcy, są to poszycie lasu,     
jezioro, korony drzew. W każdej ze stref będzie     
można poznać inne zwierzęta i w nieco inny   
sposób eksplorować przestrzeń

Koszt jednego pakietu tematycznego warsztatów 
VR z wstępem do DELI Park wynosi 45  zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Warsztaty Przyrodnicze)



 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 

 

- bilet wstępu dla osób niepełnosprawnych 18 zł / os.
- jeden opiekun przedszkolny na 10 dzieci wchodzi bezpłatnie
- jeden opiekun szkolny na 15 dzieci wchodzi bezpłatnie
- dla opiekunów szkolnych/przedszkolnych - talon
   na darmową kawę/herbatę 

Informacje dodatkowe:

- zestaw obiadowy (filet z kurczaka w chrupiącej panierce,
   frytki, surówka, napój) 20 zł / os.
- zupa pomidorowa 8 zł / os.
- ognisko (kiełbasa, napój, pieczywo, ketchup) 14 zł
- miejsce ogniskowe z własnym prowiantem
(cena uzależniona od ilości uczestników)

Rezerwacja pobytu w  DELI Parku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminów
obowiązujących na terenie parku

Usługi gastronomiczne:

 

 

 

Blok I. 

Blok II. 

Co w lesie piszczy
- Rodzaje lasów w Polsce
- Budowa i piętra lasu
- Jak dużo w Polsce mamy lasów?
- Kogo spotkamy w lesie?

Małe laboratorium hydrologiczne
- Czy woda jest nam potrzebna?
- Jak oszczędzać wodę?
- Badanie różnych próbek wody
- Oczyszczanie wody - jak to się dzieje?

Blok II. 

Blok I. Wielkanocny
1. Jajeczko do koszyczka - wykonywanie
pisanek wielkanocnych.
2. Moja własna palma - wykonywanie
palm wielkanocnych. 

Bożonarodzeniowy
1. Wykonywanie upominków świątecznych.
2. Wykonywanie ozdób świątecznych.

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów 
przyrodniczych z wstępem do DELI Park wynosi
45 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Przygoda Wirtualna)

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów 
plastycznych z wstępem do DELI Park wynosi
45 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko  

Pakiet II
Wstęp do parku + PAPUGARNIA
- korzystanie z parku bez limitu czasowego,

- samodzielne zwiedzanie parku, mini zoo,
  miniatur budowli świata, zwierzęta    
  prehistoryczne, owady w powiększeniu
  oraz podniebna Eko-wioska

- korzystanie z placów zabaw, dmuchańce, mini park linowy,
   plac zabaw krokodyl oraz gry interaktywne

- zwiedzanie papugarni - max 1h

Koszt pakietu Wstęp do parku 
+ PAPUGARNIA wynosi 37 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko (Przewodnik)

Pakiet IV
Warsztaty przyrodnicze

Blok I. 

Blok II. 

Blok III. 

Chleb/bułka
1. Omówienie produkcji chleba i jego rodzajów:
     - z czego powstaje, czyli zakwas krok po kroku
     - na jakie rodzaje się dzieli
2. Własnoręczne wyrabianie bułek z nasionami.

Wielkopolskie pieczenie
1. Omówienie regionalnych wypieków: 
     - szneka z glancem, chruściki, 
        babka poznańska, amerykany
     - Rogale Świętomarcińskie
2. Własnoręczne wyrabianie chruścików.

Tradycyjne potrawy świąteczne
(warsztat sezonowy)
1. Omówienie regionalnych potraw: 
     - Wielkopolskie Boże Narodzenie – 
        zdobienie pierników
     - Wielkopolska Wielkanoc – zdobienie mazurka

Koszt pakietu jednego bloku tematycznego warsztatów kulinarnych
z wstępem do DELI Park wynosi 50 zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Warsztaty Przyrodnicze, Przygoda Wirtualna)

Pakiet V
Warsztaty kulinarne

Pakiet VI
Warsztaty plastyczne
(warsztaty sezonowe)

Pakiet III
Przygoda Wirtualna
Przyroda wczoraj, dziś i jutro - Przygoda wirtualna

- zajęcia z wykorzystaniem technologii wirtualnej        
rzeczywistości (okulary VR)

- przeniesiemy się w 3 ekosystemy lasu, które     
chcemy przybliżyć odbiorcy, są to poszycie lasu,     
jezioro, korony drzew. W każdej ze stref będzie     
można poznać inne zwierzęta i w nieco inny   
sposób eksplorować przestrzeń

Koszt jednego pakietu tematycznego warsztatów 
VR z wstępem do DELI Park wynosi 45  zł / dziecko

Dopłata za kolejny pakiet wynosi 15 zł / dziecko
(Przewodnik, Papugarnia, Warsztaty Przyrodnicze)



 

DELI Park
Park edukacji i rozrywki

Trzebaw/Rosnówko, ul. Poznańska 1
62-060 Stęszew

Dojazd do DELI Parku:
I  Komunikacja publiczna:

- autobus linii 703 z Górczyna do Rosnówka (przystanek Stawnego)
- PKP z  Poznań Główny do Rosnówka ( stacja Trzebaw/Rosnówko)

II samochodem: 
Park mieści się 15 km od centrum Poznania w kierunku na Wrocław - droga krajowa nr 5 

Na terenie przy parku znajduje się bezpłatny parking dla samochodów i autokarów.

Kontakt:
Klienci indywidualni:
tel. 618 195 262
info@delipark.pl
797 992 720
s.stefaniak@delipark.pl

Grupy zorganizowane:
tel. 797 999 000
tel. 618 195 262
rezerwacja@delipark.pl

Papugarnia Ara:
tel. 538 313 504
biuro@papugarnia-ara.pl
www.papugarnia-ara.pl

www.delipark.pl
www.facebook.com/deliparkrosnowko

www.instagram.com/deli.park

 

 

SPECJALNA OFERTA DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ  

   
 
 

 
 

 
   

DELI Park to obiekt wyposażony w instrumenty i kadrę umożliwiające prowadzenie zajęć 
edukacyjnych i rozrywkowych dla dzieci oraz młodzieży . 

Oferujemy warsztaty z zakresu przyrodniczego, plastycznego, kulinarnego oraz z 
wykorzystaniem technologii wirtualnej (VR), możliwość zwiedzania papugarni.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat. Zapewniają one m. in. bliskość 
z naturą oraz poznawanie fauny i flory. Żadne dziecko nie wyjdzie z warsztatu z pustymi rękoma, 
zawsze mamy dla naszych podopiecznych upominek tematyczny. 

Organizowane z nami zajęcia wiążą się z nabywaniem przez dzieci umiejętności posługiwania się 
posiadaną wiedzą w działaniu praktycznym oraz integracją przez naukę, wypoczynek i zabawę. 

 

Propozycja programowa warsztatów prowadzonych w DELI Parku

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI (4 - 16 lat) 

 

  

 

  

 

  
 

Pakiet I
Sam wstęp do parku 

- korzystanie z parku bez limitu czasowego,

- samodzielne zwiedzanie parku, mini zoo,
  miniatur budowli świata, zwierzęta    
  prehistoryczne, owady w powiększeniu
  oraz podniebna Eko-wioska

- korzystanie z placów zabaw, dmuchańce,
  mini park linowy, plac zabaw krokodyl
  oraz gry interaktywne

Koszt pakietu Sam wstęp do parku wynosi -
27 zł / dziecko (powyżej 15 osób)
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Kasa biletowa
Ogródek
Mini plac zabaw
Zewnętrzny plac zabaw
Kaskada
Kolejka
Podniebna Eko-wioska
Gigantyczne owady
Pole lawendowe
Mini zoo
Zwierzęta prehistoryczne
Fontanna
Ptaszarnia
Pole piknikowe
Sklepik
Deli Cafe&Bar
Strefa gier
Wewnętrzny plac zabaw
Plac zabaw Krokodyl
Piaskownica interaktywna
Mini park linowy
Bajkowa ścieżka
Zegar słoneczny
Kawiarnia

ATRAKCJE PARKU W CENIE BILETU:
- park miniatur budowli świata,
- mini zoo,
- gigantyczne owady,
- zwierzęta prehistoryczne,
- ptaszarnia,
- podniebna eko-wioska,
- place zabaw.
Czas nieograniczony
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DELI Park
Park edukacji i rozrywki

Trzebaw/Rosnówko, ul. Poznańska 1
62-060 Stęszew

Dojazd do DELI Parku:
I  Komunikacja publiczna:

- autobus linii 703 z Górczyna do Rosnówka (przystanek Stawnego)
- PKP z  Poznań Główny do Rosnówka ( stacja Trzebaw/Rosnówko)

II samochodem: 
Park mieści się 15 km od centrum Poznania w kierunku na Wrocław - droga krajowa nr 5 

Na terenie przy parku znajduje się bezpłatny parking dla samochodów i autokarów.

Kontakt:
Klienci indywidualni:
tel. 618 195 262
info@delipark.pl
797 992 720
s.stefaniak@delipark.pl

Grupy zorganizowane:
tel. 797 999 000
tel. 618 195 262
rezerwacja@delipark.pl

Papugarnia Ara:
tel. 538 313 504
biuro@papugarnia-ara.pl
www.papugarnia-ara.pl

www.delipark.pl
www.facebook.com/deliparkrosnowko

www.instagram.com/deli.park

 

 

SPECJALNA OFERTA DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ  

   
 
 

 
 

 
   

DELI Park to obiekt wyposażony w instrumenty i kadrę umożliwiające prowadzenie zajęć 
edukacyjnych i rozrywkowych dla dzieci oraz młodzieży . 

Oferujemy warsztaty z zakresu przyrodniczego, plastycznego, kulinarnego oraz z 
wykorzystaniem technologii wirtualnej (VR), możliwość zwiedzania papugarni.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat. Zapewniają one m. in. bliskość 
z naturą oraz poznawanie fauny i flory. Żadne dziecko nie wyjdzie z warsztatu z pustymi rękoma, 
zawsze mamy dla naszych podopiecznych upominek tematyczny. 

Organizowane z nami zajęcia wiążą się z nabywaniem przez dzieci umiejętności posługiwania się 
posiadaną wiedzą w działaniu praktycznym oraz integracją przez naukę, wypoczynek i zabawę. 

 

Propozycja programowa warsztatów prowadzonych w DELI Parku

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI (4 - 16 lat) 

 

  

 

  

 

  
 

Pakiet I
Sam wstęp do parku 

- korzystanie z parku bez limitu czasowego,

- samodzielne zwiedzanie parku, mini zoo,
  miniatur budowli świata, zwierzęta    
  prehistoryczne, owady w powiększeniu
  oraz podniebna Eko-wioska

- korzystanie z placów zabaw, dmuchańce,
  mini park linowy, plac zabaw krokodyl
  oraz gry interaktywne

Koszt pakietu Sam wstęp do parku wynosi -
27 zł / dziecko (powyżej 15 osób)
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Kasa biletowa
Ogródek
Mini plac zabaw
Zewnętrzny plac zabaw
Kaskada
Kolejka
Podniebna Eko-wioska
Gigantyczne owady
Pole lawendowe
Mini zoo
Zwierzęta prehistoryczne
Fontanna
Ptaszarnia
Pole piknikowe
Sklepik
Deli Cafe&Bar
Strefa gier
Wewnętrzny plac zabaw
Plac zabaw Krokodyl
Piaskownica interaktywna
Mini park linowy
Bajkowa ścieżka
Zegar słoneczny
Kawiarnia

ATRAKCJE PARKU W CENIE BILETU:
- park miniatur budowli świata,
- mini zoo,
- gigantyczne owady,
- zwierzęta prehistoryczne,
- ptaszarnia,
- podniebna eko-wioska,
- place zabaw.
Czas nieograniczony

Legenda:
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